Úspěšný gigant
Gigant neboli mistrovství České republiky dorostenců, dorostenek, juniorů
a juniorek pořádal PSK Olymp Praha v hale ve Stromovce poslední únorový
víkend a oranžovo černé dresy našeho atletického oddílu byly opět řádně vidět.
Skoro jarní počasí lákalo spíše k procházce, ale hala Otakara Jandery praskala
ve švech…

Sobotní program nám připravil dvojí medailovou radost. Markéta Štolová zvítězila
v běhu na 60m př. v novém osobním rekordu 8,41s a získala mistrovský titul.
Naše radost mohla být ještě větší, kdyby o pouhé tisícinky sekundy nedoběhla
na čtvrtém místě Nicoleta Turnerová. Vzápětí jsme měli další želízko v ohni.
Sebastian Merta nastupoval k závodu na 60m př. jako aspirant na stupně vítězů,
ale přeci jen ze čtvrté tabulkové pozice. Svůj závod zvládl na výbornou. Vytvořil si
osobní rekord 8,03s a získal zaslouženě bronz! Dařilo se i ostatním závodníkům
a závodnicím. Anita Zikmundová si vytvořila osobáček na 3000m juniorek a bylo
z toho 5. místo. O místečko hůře skončil Jakub Fiřt v tyči juniorů. Svoje účinkování
mohly hodnotit pozitivně obě naše sprinterky na 60m dorostenek – Julie
Hlaváčová a Adéla Dembowski, která si posunula PB na 8,17s. Svoji premiéru
na MČR zvládla i Milada „Mili“ Kočárková v běhu na 400m dorostenek, když přes
kolizi cca 80m před cílem s jednou ze soupeřek, zaostala pouhou desetinku za svým
osobním maximem.
Také v neděli jsme měli svoje koně na startovní listině několika disciplín.
Nejprve postoupila do finále běhu na 200m juniorek Nicoleta Turnerová,
kde nakonec obsadila 5. místo. Stejný cíl měli před sebou dorostenky Julie
Hlaváčová a Tereza Dvořáková na stejné trati. Obě závodnice běžely na hranici
svého osobního maxima, ale na postup do finále jejich dosažené časy nestačily.
Obvyklou smůlu si vybrala v soutěži koulařek, dorostenek Eliška Šedá. Podruhé
za sebou nepostoupila do finálové osmičky o pouhé jedno místo a skončila stejně
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jako loni v létě devátá. Ještě větší smůlu měla Johana Křepelková, která v tyči
dorostenek nezvládla základní výšku a soutěž ukončila bez dosaženého výkonu.
Nakonec jsme se ale i v neděli dočkali medailového zisku. Velkým favoritem běhu
na 1500m dorostenců byl Jan Nicolas Adensam. Svoji roli zvládl s přehledem
a zvítězil s výrazným náskokem před svými soupeři. Našim posledním vystoupením
na HMČR byl start štafety na 4x200m dorostenek. Štafeta běžela ve složení,
které nás pasovalo do bojů o 3.-5. místo. Tento předpoklad vyšel dokonale.
Děvčata běžela na hranici svých možností. Skvěle bojovala a naděje na medailový
zisk skončila až s výsledky na světelné tabuli. O našem čtvrtém místě v prvním běhu
rozhodly pouhé tisíciny sekundy. Podruhé na MČR, stejně jako v loňském roce,
nakonec i vítězky druhého běhu z SSK Vítkovice dosáhly lepšího výkonu,
a tak na naše dorostenky zbylo pěkné 5. místo!

Medailistům a medailistkám gratulujeme a všem účastníkům HMČR
děkujeme za vzornou reprezentaci našeho USK Praha!
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